
4 dels 5 mesuradors del port superen els nivells de PM2.5 

establerts per l’OMS

La Plataforma ciutadana Frenem la contaminació valora els registres de 2020 de les estacions de

mesurament instal·lades a PortCastelló, publicades als històrics de la Xarxa Valenciana de Vigilància i

Control de la Contaminació Atmosfèrica, i posa de manifest que quatre d’aquestes cinc estacions de

mesurament superen els límits anuals de PM2.5 establerts per l’Organització Mundial de la Salut.

L’estació anomenada Llevant també superaria el límit de PM10. «A més de superar els límits anuals,

aquestes estacions també superen entre 26 i 39 dies els límits diaris de PM2.5 i, com ja vam apuntar

amb  l’estació  del  Camí  Fondo,  les  superacions  són  especialment  freqüents  al  mesos  d’hivern.

L’estació  de  Gregal,  per  exemple,  supera  aquest  límit  diari  durant  12  dies  seguits  al  mes  de

desembre» explica Inés Turpin, una de les portaveus de la Plataforma. 

La mida de les PM2.5 fa que siguen totalment respirables. Aquestes partícules tenen un diàmetre

inferior a 2.5 micròmetres (100 vegades més fins que un cabell humà), el que possibilita que entren a

l’aparell respiratori i que fins i tot puguen arribar al torrent sanguini. Per tot això, les PM2.5 tenen

efectes seriosos sobre la salut, a més de romandre durant més temps a l’aire. 

Cal assenyalar que Conselleria va resoldre que tots els granels que generen partícules haurien de ser

tractats en naus tancades al Port d’Alacant. «S’han d’utilitzar les millors tècniques disponibles (MTD)

tant per a l’estiba i desestiba com per a l’emmagatzematge d’aquests productes, que en aquest cas

són aquelles en les quals els productes estan confinats. És difícil entendre que Conselleria no estiga

aplicant els mateixos paràmetres a aquest port» apunta Turpin. 

A més a més, la Plataforma continua reivindicant el dret a la informació. «Continuem posant l’accent

al que suposaria tenir a l’abast panells informatius amb dades clares sobre la qualitat de l’aire a temps

real i saber si en eixe moment s’està donant pics d’algun contaminant» comenta Xavier Aragó, un

altre dels portaveus de la Plataforma. «De fet,  l’Ajuntament de Castelló  va aprovar la  instal·lació

d’aquest tipus de panells informatius a maig de 2017 però mai més s’ha parlat d’ells».

A maig de 2018,  l’Ajuntament de Castelló va aprovar per unanimitat  la  realització d’un estudi  de

qualitat de l’aire objectiu i independent abans que acabara l’any 2018, moció impulsada per la mateixa

Plataforma i que a hores d’ara encara no ha començat. «Sabem  que a finals de 2019 es va realitzar

un estudi preliminar com a pas previ a l’estudi de qualitat de qualitat de l’aire en sí, i que aquest va

estar encarregat al Laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya

proposat per la Plataforma Frenem la contaminació, però res més. És complicat creure en els terminis

quan, fins ara, se’ls han saltat tots» conclou Aragó.
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